
 

 

รหัสทัวร B2B1900564 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา เจแปน แอป� ปากแดง 6 วัน 3 คืน (XJ) 
ชมปราสาทโอซากา 

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ และอุโมงคเสาโทริอิ 

สัมผัสกําแพงหิมะสูงชัน เจแปน แอป� 
เยี่ยมชม หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
สวนป�าไผ Bamboo Groves ที่อาราชิยามาในเกียวโต 

 

   



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาโกยา [XJ638 23.55 -07.45] 
21.00 น นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 4 

เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาท่ีใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญ
มาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสดจําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรบัได ] 

23.55 น ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น สนามบินนาโกยา โดยสายการบินไทยแอร
เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที่ XJ638 [บริการอาหารรอนบนเครื่อง] สายการ
บิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง
แบบ 3-3-3 (ฟรีน้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน และหากตองการซื้อ
น้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

วันที่ 2 
สนามบินนาโงยา-เมืองทาคายามา-ที่วาการอําเภอเกาทาคายามา[ดาน
นอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจ-ิหมูบานชิราคาวาโกะ 
เมืองมัสซึโมโต  (- L D ) 

07.45 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระเรียบรอยแลว  
นําทานสู เมืองทาคายามา นําทานชม ทาคายามา จินยะ หรือ ที่วาการ
อําเภอเกาเมืองทาคายามา [ดานนอก] ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคา
ยามา เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลา
กวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ 
หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ ซึ่งเปนหมูบาน
เกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปน
อยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่ง
เต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย  

 หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ ซึ่งเปนหมูบาน
เกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ท่ียังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปน
อยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่ง
เต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 



 

 

บาย 
 
 

หมูบานมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแท
ดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวง
ฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา 
จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไป
ชมความงามในแตละปไมต่ํากวา 680,000 คน เลยทีเดียว จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AZUMINO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 เสนทางสายอัลไพนทาเทยามา-เขื่อนคุโรเบะ-กําแพงหิมะ-เมืองกิฟุ (B L D) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 

 
 
 
 
 
 

นําสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติใน 
เสนทางสายอัลไพนทาเทยามา-คุโรเบะ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแจแปนแอลป�  
เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเปนเขื่อนยักษกั้นน้ําที่ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ�น จะมี
สายรุงพาดผานตลอดป ที่โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของ
วงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร ซึ่ง
ใชเวลาตั้งแตเร่ิมบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ป เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาใน
การสราง 4 ป โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน 800 เมตร เดินทางบน
เสนทางท่ีสองขางทางเปน 
กําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกวาสิบเมตร ยามเปดเสนทาง นับเปน
อีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ จากน้ันนําทานน่ังเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาจาก สถานี
คุโรเบะโกะ ไปยังสถานีคุโรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเปน
เคเบิ้ลคารแหงเดียวในญี่ปุ�นที่ลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง ทั้งน้ีเพื่อ
หลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว  
กระเชาไฟฟ�า ที่ไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีไดคันโบะ นํา
ทานเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามาที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร 
นับเปนอุโมงคที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุ�น สูสถานีมูโรโดะ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย 
 

ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเปนอันดับสองรองจากภูเขา
ไฟฟูจิ และยังเปนหน่ึงในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ�นตั้งแตสมัย
โบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเท



 

 

 
วันที่ 4 เกียวโต-วดัคโิยมิสึ-ศาลเจาฟูชิมิอินาริ-ป�าไผอาซาฮิยามา- 

ศาลเจาแหงความรัก (B - -) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส มีอายุเกาแกยิ่งกวาเมืองเกียวโต คือยาวนานกวา 

1,200 ป จุดเดนอันเปนเอกลักษณของวัดคือ หองโถงใหญ สรางยื่นออก
จากหนาผา มีเสาไมขนาดใหญ 139 ตน คํ้ายัน และสิ่งที่นาอัศจรรย คือ 
สรางโดยไมไดใชตะปูเลย ดังน้ันองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลก และเชิญทุกทานไดดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกดวย  

 อิสระชอปปم�ง ณ ถนนกาน้ําชา ซ่ึงตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ รานคา
ตางๆ ไดตกแตงเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินคาพื้นเมืองนานาชนิด เชน 
รองเทาโซริ(รองเทาเกี๊ยะแบบญี่ปุ�น), ชุดยูกะตะ, ตุกตานางระบําญี่ปุ�น, 
ขมมชูครีมสอดไสนานาชนิด, ราน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ที่ขึ้นชื่อ
อีกแหงหน่ึงของญี่ปุ�น, ของท่ีระลึกแบบญี่ปุ�นดั้งเดิม 

 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว สรางในศตวรรษที่ 9 โดย
ชาวนาเพ่ือบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เช่ือกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการ
เก็บเกี่ยว ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปน
อุโมงคเสาโทริอิท่ีมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย 
 

สวนป�าไผ (Bamboo Groves) ตั้งอยูที่อาราชิยามาในเกียวโตน้ัน
นับเปนสถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาติที่งดงามมาก ป�าไผแหงน้ีจะมี
เสนทางเล็กๆท่ีรายลอมไปดวยป�าไผที่สุดสุดลูกหูลูกตา มีทางเดินที่โอบ
ลอมดวยตนไผสีเขียวท่ีสูงมาก เมื่อเดินผานจะรูสึกเหมือนเดินในอุโมงคตน

ยามา ซึ่งในวันที่ทองฟ�าโปรง สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ 
 สถานีบีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับ

ทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตาม
อัธยาศัย นําทานโดยสารเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาสู สถานีทาเทยามา ระยะทาง
ประมาณ 1.3 ก.ม. จากน้ันนําทานเดินทางสูกิฟ ุ

คํ่า  บริการอาหารกลางคํ่า ณ รานอาหาร  
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GIFU HOTEL หรือเทียบเทา 

 



 

 

ไผ มีกลิ่นไผหอมออนๆโชยมา นอกจากน้ียังจะมีรานขายของที่ระลึกที่เนน
สินคาที่ทําจากตนไผและของทองถิ่นเปนหลักไมวาจะเปน ตะกราไมไผ, 
ถวย, กลองใสของ หรือเส้ือสานจากไผ ไวใหไดช็อปปم�งกันเบาๆเปนของ
ฝากอีกดวย 

 ศาลเจาโนโนมิยะคือศาลเจาที่บรรดาเจาหญิงที่ไมไดแตงงานจะมาอยูเพื่อ
ชําระตนใหบริสุทธิ์เปนเวลา 1 ปหรือนานกวาน้ัน กอนที่จะเขารับหนาที่ที่
ศาลเจาใหญอิเสะพื้นที่ของศาลเจาในปจจุบันถูกใชในป 794-1185 ใน
สมัยเฮอัน และกลายเปนศาลเจาในเวลาตอมา โดยศาลเจาแหงน้ีปรากฏ
อยูในผลงานที่มีชื่อเสียงจากสมัยเฮอันที่ชื่อวา “เรื่องเลาของเก็นจิ” สิ่งที่มี
ชื่อเสียงเปนพิเศษของที่น่ี คือ คุโรกิ โทริอิ ซึ่งทําจากไมโอคที่ยังมีเปลือก
ไมอยู ศาลเจาแหงน้ีรูจักกันในนามศาลเจาแหงการแตงงาน 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
  นําทานเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา  

 
 

วันที่ 5 ปราสาทโอซากา-ชอปปم�ง โดตงโบริ -ชินไซบาช-ิสนามบินคันไซ (B - -) 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองโอซากา นําทานชมบริเวณ ดานนอก ของ ปราสาทโอ

ซากา ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญของยุคสมัยที่โชกุนโต
โยโตมิ ปกครองและออกคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงน้ีนับเปนแลนดมารกอันดับ
หน่ึงของโอซากาที่ตองมาเยือนสักครั้ง 

 ชอปปم�ง ยานโดตงโบริ (Dotombori) หน่ึงในยานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอ
ซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ถนนแหงน้ีจะ
เลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวง
กลางคืนก็จะเปดไฟประดับประดาสวยงามป�ายรานคาตางๆ รวมไปถึง ป�ายนักวิ่งกู
ลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่
เปนสัญญลักษณของเมืองโอซากา  

กลางวัน 
บาย 

 อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

  



 

 

ยานชินไซบาชิ ( Shinsaibashi ) บริเวณแหลงชอปปم�งที่มีความยาวประมาณ 
600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานเฟรนไชส รานเครื่องสําอางค  รานรองเทา 
กระเป�า นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�น
และต างป ระเทศ  เชน  Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป นต น 
เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี 
ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู สนามบินคันไซ 

23.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ(XJ)  
เท่ียวบินที ่XJ 611 ++[พิเศษบริการอาหารรอนบนเครื่อง] ++   
 

วันที่ 6 สนามบินดอนเมือง 
[ XJ611 23.55-03.50] 

 
03.50 น. 

 
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

15 – 20 พฤษภาคม 2562 35,900 35,900 35,900 34,900 24,070 7,900 
17 – 22 พฤษภาคม 2562 36,900 36,900 36,900 35,900 24,070 7,900 
22 – 27 พฤษภาคม 2562 35,900 35,900 35,900 34,900 24,070 7,900 
24 – 29 พฤษภาคม 2562 35,900 35,900 35,900 34,900 24,070 7,900 
29 – 03  มิถุนายน 2562 34,900 34,900 34,900 33,900 23,070 7,900 

**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 7,900 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 



 

 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโล / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโล / การบินไทย 

30 กิโล / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโล] คาประกันวนิาศภัยเครื่องบิน
ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวซีาใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  



 

 

 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไม
เกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่
พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือ
การพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 



 

 

หมายเหต ุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


